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 فرآیند تصمیم گیری مارکوف :مدل بندیسودآوری کارتهای اعتباری بانک مسکن
 

  ۹رضا حبیبی

  ۲حسن کوهی

 ۳محمد شامانی

 مقدمه

های اعتباری برای موسسه یا بانک ارائه دهنده به ارزیابی و تعین های ابتدایی ظهور کارتاولین و مهمترین مساله در سال

د. در شکننده از کارت و در نتیجه احتمال قصور وی در بازپرداخت مبلغ استفاده شده مربوط میدرجه و رتبه اعتباری استفاده

سازی ریسک قصور به بیشینه سازی سود حاصل از های اعتباری از سیاست کمینهخیر نگرش صادرکنندگان کارتهای اسال

 اند که تصمیمات آنها درهای اعتباری دریافتهصدور آن تغییر یافته است. به بیان دیگر در حال حاضر صادرکنندگان کارت

اید مبتنی بر میزان سود حاصل از آنها اتخاذ گردد. یکی از راهبردهای های اعتباری بهای مختلف و محتمل کارتبرخورد با حالت

باشد. لذا مقاله حاضر سعی دارد عملکرد و تراکنشهای مشتریان سازگار و مطرح در این زمینه مدیریت سقف اعتبار هر کارت می

نموده و از طریق محاسبه احتمال  را بررسی ۳۹/۰۲/۹۳۱۰الی  ۹/۰۹/۹۳۱۰و نیز سقف کارتهای اعتباری بانک مسکن از تاریخ 

د نماید ارزش ایجاهای کارتهای اعتباری که احتمال خطر بازگشت سرمایه وام توسط وام گیرندگان را تعریف میتغییر حالت

شده به وسیله مشتریان را مورد ارزیابی قرار دهد و راهنمای مدیران بانک در مدیریت بهینه سقف اعتبار مشتریان )افزایش 

های مختلف از آنها باشد. اطالعات یاد شده از اداره خدمات نوین بانک تسهیالت و یا عدم تغییر آن( به تفکیک و در گروهسقف 

مسکن اخذ گردیده است و این بازه زمانی به علت عمومی شدن استفاده از این کارتها در سطح جامعه  لحاظ شده است و به 

در مقایسه با موارد مشابه جهانی از روش تمام شماری استفاده شد. در این راستا، علت کم بودن تعداد کارتها و تراکنش ها 

های مشتریان بانک مسکن بدست آمده است( ابتدا با استفاده از فرآیند مارکوف )با در نظرگرفتن چهار حالت که از تراکنش

شود و سپس از روی ماتریس ه محاسبه میاحتمال تغییر هرحالت به حالت دیگر )احتماالت گذار یا انتقال ( بصورت ماهان

آید. این ماتریس به منظور اتخاذ سیاست بهینه در تعیین سقف اعتباری احتمال انتقال از حالتی به حالت دیگر بدست می

ند اتواند بوسیله صادر کننده کارت افزایش یافته و یا بدون تغییر باقی بممشتریان مورد تحلیل قرار می گیرد. سقف اعتبار می

به نحوی که این سیاستگذاری باعث افزایش سودآوری صادرکننده کارت اعتباری گردد. برای تعیین سقف اعتباری بهینه هر 

مشتری در پایان هر ماه، باید امتیاز رفتاری دارنده کارت مشخص و تخصیص بهینه با توجه به آن و ماتریس انتقال تعیین 

های مربوط به دارندگان کارت اعتباری را عموما پایگاهی غنی و پویا از اطالعات و دادهگردد. ارائه دهندگان کارتهای اعتباری 

توان امتیاز رفتاری دارنده کارت را در پایان هر ماه یا سال مشخص نمود. از امتیاز رفتاری کنند که بر اساس آن مینگهداری می

ین های موجود در ااستفاده نمود. با توجه به محدودیت بینی و تعیین ریسک نکول یک مشتری در آیندهتوان برای پیشمی

های موجود برای مقاله برای دسترسی به چنین اطالعاتی برای مشتریان مورد مطالعه، از یک روش ابتکاری بر اساس داده

نه سقف ن بهیتعیین امتیاز رفتاری مشتریان استفاده شده است. در واقع در این مقاله به دنبال یافتن استراتزی برای تعی

 کارتهای اعتباری هستیم.
 

                                                                                                                                                                                                 
 هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایرانعضو . 1

 عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران. 2

 کارشناسی ارشد موسسه عالی آموزش بانکداری ایران۳. 3
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64اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تأمین مالی اسالمی مجموعه مقاالت 

 پیشینه و مبانی پژوهش

دهندگان هستند، از امتیازدهی اعتباری صادر کنندگان آن که در واقع همان وام ۹۱3۰های اعتباری در دههاز زمان ابداع کارت

های اجرایی در این خصوص اند. وام دهندگان دریافته بودند که سیاستبه منظور مدیریت ریسک نکول وام استفاده کرده

های مطرح در تعیین سقف سیاست .کنندتواند نقش مهم و چشمگیری در تعیین مقدار سود حاصل از هر کارت ایفا میمی

های اعتباری قرار گرفته است، بیشتر مبتنی اعتباری هر کارت، که در حال حاضر نیز مورد استفاده صادرکنندگان کارت

بازده است. بر این اساس سقف اعتبار هر کارت با - های ماتریس ریسکذهنی به هریک از درایهتخصیص یک مقدار اعتباری 

ود. شای از بازدهی آن، تعیین میتوجه به سطح ریسک نکول دارنده کارت و متوسط مبلغ استفاده از کارت، به عنوان نماینده

ن ریسک نکول و بازده مربوط به یک کارت اعتباری را در توان تغییر توامااین نگرش یک نگرش ایستا است و بر اساس آن نمی

پذیر نیست. یکی از راهکارهای گذر و طول زمان مشخص نمود و لذا تعیین سقف بهینه اعتبار هر کارت با این نگرش امکان

شد. مدل بابرای تعیین سقف بهینه اعتبار هر کارت می  (MDP)گیری مارکوفرفع این نقیصه استفاده از فرایند تصمیم

MDP کند بطوریکه بر اساس آن های مختلف سقف اعتبار کارت را مشخص میبر اساس امتیاز رفتاری هر کارت در زمان

توان سودآوری هر کارت را با توجه به سقف بهینه اعتبار آن محاسبه نمود. نخستین کاربرد مدل فرآیند تصمیم گیری می

اعطای وام به مشتری  MDPارائه شد. آنها با استفاده مدل ( ۹۱7۰) بیرمن و هاسمنگیرنده توسط مارکوف در تعیین اعتبار وام

یا متقاضی با شرط عدم ارائه وام جدید به وی تا بازپرداخت کامل وام اخذ شده را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. ترنچ و 

رائه دادند. تعیین سقف اعتبار و همچنین اعمال سازی ارزش ویژه مشتری اروشی برای بهینه MDPهمکاران با استفاده از مدل 

( در تحقیق خود ۲۰۹۰آنها مورد استفاده قرار گرفت. فان وانگ و هوها سو ) MDPجریمه دیرکرد اقداماتی بود که در مدل 

ابال زمفهوم زنجیر مارکوف را با روش فازی تصادفی ترکیب کرده و به منظور پیش بینی شاخص سهام از آن بهره جسته اند. و

 اند. درهای زنجیر مارکوف را پیشنهاد نموده( در تحقیق خود به منظور تغییرات رتبه بندی اعتباری مدل۲۰۹۹و همکاران )

نهایت نتایج مدل خود را با یک مدل خطی تعمیم یافته در زمینه مدیریت ریسک اوراق قرضه مقایسه نموده که حاصل آن 

های مربوط ( با استفاده از داده۲۰۹۹تر بوده است. سو و لین )ی بهینه محافظه کارانهنشان داد که در مدل آنها ریسک پرتفو

ار هر گذاری بهینه سقف اعتبگیری مارکوف، برای اولین بار مدلی پویا برای سیاستبه امتیاز رفتاری مشتری در مدل تصمیم

باشد. در زمینه استفاده از ز مطالعه مکو و همکاران میکارت ارائه نمودند. روش و مدل مورد استفاده این مقاله نیز برگرفته ا

های دینامیکی گیری بهینه در محیط( که به مطالعه تصمیم۹۳۸۰فرایند تصمیم سازی مارکوف نیز می توان به کارهای عادلی )

ی تصادفی مبادرت ( که به استفاده از این روش در مدلهای تغییر پذیر۹۳۱۲با وجود عدم قطعیت پرداخت و نیز حبیبی فرد )

 ورزیدند اشاره نمود. 

 

 روش پژوهش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گرداوری اطالعات و طرح تحقیق از نوع مطالعه موردی )بانک مسکن( 

 است. 

 

 چارچوب مفهومی و مدل

های حالت، اقدام، ماتریس به ترتیب مجموعه  S ،A ،P ،Rدهیم که نمایش می =S,A,P,R>   M>را با نماد MDPیک 

 احتمال انتقال با مؤلفه های زیر 

St=S ,  at=a}    for all S  , S′ϵS , aϵA(S)     |Pass′=Pr {St+1=S′ 
است و مبتنی بر  at=aاست زمانی که اقدام اخذ شده   'Sبه حالت  Sاحتمال حرکت از حالت  ′Passو پاداش هستند. 

و یا جریمه ای نیز تعلق می گیرد. در واقع وجه تفاوت اصلی این مدل با مدل مارکوف خلص وجود همین  این عمل پاداش

یک فرآیند تصادفی زمان گسسته کنترل است که در آن در هرمرحله  MDPتر یک مفهوم پاداش و یا جریمه است. بطور دقیق
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باشد. ( که در آن مرحله مجاز است، میaبه انتخاب هر اقدام )( بوده و تصمیم گیرنده مجاز S)گام( فرآیند، در تعدادی حالت )

را  Ra(S, S′)کند و به تصمیم گیرنده پاداش ( حرکت می′Sدر مرحله بعدی فرآیند به صورت تصادفی به حالت دیگر )

شود، لذا نمایش داده می Pa(S, S′)بستگی دارد که با  aبه اقدام  ′Sبه حالت Sدهد. احتمال انتقال از حالت تخصیص می

های ماقبل مستقل باشند بستگی دارد. مسئله از حالت Sو حالت  aمشروط به اینکه اقدام  aو اقدام  Sبه حالت اخیر  ′Sحالت 

یافتن یک سیاست بهینه برای تصمیم گیرنده است. در واقع هدف اصلی تعیین سیاستی است که به ازای آن MDP اصلی در 

 π(s)است اقدام  Sگیرنده در حالت تابعی باشد که وقتی تصمیم πهای تصادفی بیشینه گردد. فرض کنید شتابع تجمعی پادا

ها که در رابطه زیر باید طوری تعیین گردد مجموع تنزیل شده مورد انتظار پاداش π کند. به عبارت دقیقتر را منعکس می

 آمده است در یک افق زمانی نامحدود به حد اکثر برسد. 

∑ γt

∞

t=0

Rat(St, St+1)  , at  =   π(St)                          

های توان با تکنیکرا میMDP گیرد. یک مساله نرخ تنزیل است و مقدار آن بین صفر و یک قرار می γدر رابطه فوق 

 گردد.ریزی پویا ارائه میخطی و برنامه ریزی پویا حل نمود. در ادامه روش حل با تکنیک برنامهبرنامه ریزی

مشخص باشد و تنها تعیین سیاستی که مجموع تنزیل شده مورد انتظار  Rو تابع پاداش  Pفرض کنید تابع انتقال حالت 

های استاندارد برای محاسبه سیاست بهینه نیاز به ذخیره سازی دو ها به بیشترین مقدار برساند مد نظر باشد. الگوریتمپاداش

: شامل اقدامات π: شامل اعداد حقیقی، و Vها را دارد. این دو آرایه عبارتند از: حالت دار شده توسط مجموعهآرایه اندیس

مجموع تنزیل شده پاداش ها در صورت  V(s)مجموعه اقدامات بهینه و  πهای الگوریتم، ممکن برای هر حالت. در پایان گام

لگوریتم شامل دو گام زیر است که بصورت تکراری دهد. بنابراین گامهای ارا بدست می Sبا شروع از حالت  πاجرای سیاست 

 ها حاصل نشود گام تکراری متوقف خواهد شد. ها انجام شده و در صورتی که تغییری در جواببرای همه حالت

π(s) = argmaxa{∑ Pa(s, s′)(Ra

s′

(s, s′) + γV(s′))}, 

V(s) = ∑ Pπ(s)(s, s′)(Rπ(s)

s′

(s, s′) + γV(s′)) 

حل نمود. در این  ۲و از طریق معادله بلمن ۹الگوریتم تکرار ارزش توان با استفاده ازفرآیند تصمیم گیری مارکوف را می

گردد. به این ترتیب محاسبه می  V(s)در رابطه π (sشود و بجای آن هر جا که نیاز باشد ارزش )استفاده نمی πروش از آرایه 

 رابطه زیر را خواهیم داشت:  V(s)در رابطه  π (sبا جایگزین نمودن )

 

V(s) = maxa{∑ Pa(s, s′)(Ra

s′

(s, s′) + γV(s′))}. 

یابد. شود و بروز رسانی تازمانی که مقدار سمت چپ و راست برابر شوند ادامه میها محاسبه میSرابطه فوق برای همه 

همچنین از آنجا که یک مجموعه از حالت ها و یک مجموعه از اقدامات وجود دارد، باید یک نگاشت مناسب از اقدامات برای 

 شود.داشته باشد. جهت انجام الگوریتم تکرار ارزش از معادله شناخته شده بلمن استفاده می های داده شده وجودحالت

 

 تجزیه و تحلیل

                                                                                                                                                                                                 
۹. Value iteration 

۲.  Bٍellman equation 
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 ۳های اعتباری جدول به تفکیک سقف ۹۴در  ۳۹/۰۲/۹۳۱۹لغایت  ۰۹/۰۹/۹۳۱۰های احتمال انتقال هر ماه از تاریخ ماتریس

میلیون ریال و  ۳ه ترتیب کارتهای اعتباری برنزی باسقف اعتبار ب CRSو  CRBمیلیون ریال محاسبه گردید. نمادهای  3و 

-باشند. یکی از پیشنیازهای بکارگیری الگوریتم بلمن، برآورد سلولمیلیون ریال می 3کارتهای اعتباری نقره ای باسقف اعتبار 

-تنی متغیرهای اجتماعینمایی مبهای گوناگونی نظیر روش حداکثر درستهای ماتریس احتمال انتقال است. اگرچه روش

های انتقال اقتصادی مشتریان برای این منظور وجود دارد، با این وجود در این مقاله از روش تجربی برای محاسبه احتمال

 های باال منعکس کننده احتمال نکول است.های پایین به حالتاستفاده شد. پرواضح است که احتمال انتقال از حالت
 

 30/07/30( Value. ارزش بهینه )3جدول
 سقف اعتباری پیشنهادی vتابع ارزش  سقف اعتبار حالت ابتدایی روز ماه سال

90 7 30 0 CRB 169150176 CRS 

90 7 30 0 CRS 224388075 CRS 

90 7 30 1 CRB 78658608 CRS 

90 7 30 1 CRS 72325347 CRS 

90 7 30 2 CRB 58283491 CRS 

90 7 30 2 CRS 57965347 CRS 

90 7 30 3 CRB 88415238 CRS 

90 7 30 3 CRS 83533829 CRS 

90 7 30 4 CRB 62421175 CRS 

90 7 30 4 CRS 67842995 CRS 

90 7 30 5 CRB 74889229 CRS 

90 7 30 5 CRS 61057130 CRS 

90 7 30 6 CRB 54015403 CRS 

90 7 30 6 CRS 71618290 CRS 

90 7 30 7 CRB 53961677 CRS 

90 7 30 7 CRS 70027370 CRS 

90 7 30 8 CRB 45594744 CRS 

90 7 30 8 CRS 60375189 CRS 

90 7 30 9 CRB 56319136 CRS 

90 7 30 9 CRS 90085913 CRS 

 

 نتیجه گیری

ان های اعتباری برای مشتریبا سیاست بهینه جهت حداکثر کردن سود با توجه به تغییر سقف کارت MDPدر این تحقیق مدل 

بانک مسکن پیاده سازی گردید و بدین منظور از وضعیت هر مشتری در ماه قبل بعنوان امتیاز رفتاری در ماه بعد استفاده شد. 

مدل در حالت نرمال در خصوص کارتهای اعتباری برنزی سه میلیون ریالی عدم تغییر سقف را نشان می دهد و در مورد 

 جهت سود حد اکثر تغییر سقف آن به سه میلیون ریالی را پیشنهاد می نماید.کارتهای اعتباری نقره ای شش میلیون ریالی 

در خصوص حالت عدم پرداخت یک ماه و دو ماه نیز مدل برای کارتهای اعتباری برنزی عدم تغییر سقف و برای کارتهای 

مورد کارتهای اعتباری نقره ای  کاهش سقف را نشان می دهد. در خصوص حالت های عدم پرداخت سه و چهار ماه مدل در 

برنزی افزایش سقف و در مورد کارتهای اعتباری نقره ای عدم تغییر سقف را به منظور حصول حد اکثر سود پیشنهاد می کند. 

در خصوص حالت عدم پرداخت شش ماه برای کارتهای اعتباری برنزی افزایش سقف و در مورد کارتهای اعتباری نقره ای عدم 

 شده است .تغییر سقف پیشنهاد 

و در نهایت برای حالت های پنج ماه و هفت الی نه ماه عدم پرداخت در خصوص کارتهای اعتباری برنزی عدم تغییر سقف 

 و در مورد کارتهای اعتباری نقره ای کاهش سقف را جه رسیدن به سود حد اکثر پیشنهاد می نماید.
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کنش های مشتریان و سقف اعتباری آنها سود دهی یک اگرچه تحقیق حاضر سعی داشته است تا با بررسی عملکرد ترا

مشتری و کارت اعتباری او را بهینه نماید لیکن به جهت عدم دسترسی به موسسات اعتباری و نیز سیستم اعتبار سنجی داخلی 

هر مشتری  براینتوانست بر اساس اطالعاتی همچون اعالن ورشکستگی، سابقه اعتباری، مقدار بدهی و نوع اعتبار امتیاز رفتاری 

سابقه رفتارپرداخت استفاده کنندگان کارتهای اعتباری در فضای حالت ها  "محاسبه نماید لذا با توجه به تنگناه زمانی صرفا

به عنوان امتیاز رفتاری دارندگان کارت اعتباری در نظر گرفته شد و در مدل از سایر متغیر های فوق صرف نظر گردیده است. 

ا پیش بینی و ارائه پیشنهاد جهت تغییر سقف اعتباری و یا عدم تغییر آن برای یک کارت اعتباری و استفاده بنا براین در انته

کننده از آن ممکن نگردید و مدل پیشنهادهای خود را به منظور تغییر سقف اعتباری به صورت گروهی و طیفی از دارندگان 

 کارتهای اعتباری بیان و ارائه نمود .

ره شده در این مقاله برای تعیین امتیاز رفتاری از یک ابتکاری مبتنی بر واکنش مشتری نسبت به بازپرداخت همانطور که اشا

های دیگری را برای تعریف مدل بکار برد. همچنین با توجه به نو بودن مقوله تعهدات خود استفاده گردید. اما می توان مشخصه

تی از بانک اطالعاتی بانکهای دولتی بزرگ و بانکهای خصوصی که حجم های اعتباری پیشنهاد میگردد در تحقیقات آکارت

 اطالعات بیشتری در بانک اطالعاتی کارتهای اعتباری دارند، جهت انجام تحقیق استفاده گردد.
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 و مآخذ منابع

ی تصادفی. رساله (. استفاده از نمونه گیری مونت کارلوی زنجیر مارکوف در مدلهای تغییر پذیر۹۳۱۲حبیبی فرد، نفیسه. )

 کارشناسی ارشد. دانشگاه عالمه طباطبایی.  

های دینامیکی با وجود عدم قطعیت. رساله کارشناسی ارشد. دانشگاه گیری بهینه در محیط(. تصمیم۹۳۸۰عادلی، مهدی. )
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